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س��بب افزايش کارآيي و اثربخش��ي گردد و هزينه هاي ناش��ي از حوادث 
)هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم( را کاهش دهد. با توجه به هزينه هاي 
زیاد پروژه هاي حفاري باید جهت برآورد ريس��ک آنها با شيوه اي دقيق تر 
عم��ل کرد. در ارزيابي ريس��ک پ��روژه بايد خصوصي��ات منحصربه فرد و 
عدم قطعيت ه��اي پروژه ها را به صورت منطقي رفع نمود. با توجه به اينکه 
ارزيابي ريس��ک فرآیندي کيفي اس��ت، کّمي کردن اي��ن ارزيابي نيازمند 
فرآیندي است که بتواند احتمال و شدت خطرات را به صورت عددي ارائه 
دهد تا بتوان با اس��تفاده از آن مقدار ريسک را محاسبه کرده و به تجزيه 
و تحليل بهتر و مفهومي تري دس��ت يافت. در اين راستا از ارزيابي ريسک 

فازي )اعداد فازي مثلثي( بهره گرفته مي شود ]10[.
مدت زماني که به دلیل مش��کالت حفاري و عملياتي از دس��ت مي رود را 
زمان هاي غيرتوليدي مي گویند. مديريت ريسک هاي حفاري جهت کاهش 
زمان هاي تلف ش��ده بسيار مفيد است. کاهش زمان هاي حفاري مي تواند 
ت��ا چند ميليون دالر در کاهش هزينه ها و زم��اي حفاري و در نتیجه در 
توس��عه ی يک ميدان تأثيرگذار باش��د ]11[. قبل از اينکه ريس��ک ها به 
مشکلي با اثر نامناسب روي پروژه تبديل شوند بايد شناسايي گردند. براي 
دس��تيابي به يکپارچگي چاه، شناس��ايي و ارزيابي ريسک هايي با اتفاقات 
غيرمنتظره ضروري اس��ت ]12[. آناليز ريس��ک به معني تبديل داده هاي 
ريس��ک به اطالعات قابل تصميم گيري پس از شناسايي آنهاست. به همين 
منظور ريس��ک ها از دو جهت احتمال و شّدت ارزيابي مي شوند. هدف هر 
فعاليت در جريان عمليات حفاري بايد کاهش اتالف و تأثيرات نامناس��ب 

آنها باشد ]13[.
اخيراً براي کمک به بهينه س��ازي عمليات حفاري از مدل س��ازي حفاري 
چاه نيز کمک گرفته مي ش��ود ]14[. در برنامه ريزي هاي مديريتي، تالش 
بر اجتناب از وقوع ريس��ک و کاهش اثر آنست. دور ماندن از ريسک ها به 
چگونگي عملکرد افراد مختلف در شرايط يکسان خطر اشاره دارد. اجراي 
درست فرآیند دور ماندن از وقوع چالش ها، هزينه هاي توسعه اي را به شّدت 
کاهش مي دهد و سبب می ش��ود ميليون ها دالر به درستي مصرف گردند 
]16و15[. ماهيت پويا و ديناميک عمليات حفاري نيازمند روشي است که 
بتواند رويدادهاي با علل شکس��ت مشترک، وابستگي رويدادها به يکديگر 
و س��اير عوامل فيزيکي متغير را درنظر بگيرد. مطالعات و روش هاي آناليز 
ريس��ک متعددي جهت آناليز اين عمليات در س��طح جهان به کار گرفته 
شده است. مثاًل به کارگيري روش درخت خطا براي آناليز ريسک حفاري 
در حفاري اکتشافي توسط  برگن در 2015 ]17[، آناليز کّمي ريسک در 
عمليات فراساحل جهت شناسايي علل ريشه اي فوران با استفاده از آنالیز 
پاپيوني1 و ش��بکه ی بيزين2 توس��ط خاکزاد و همکاران در 2013 ]18[، 
همچنين مطالعات آبیمبوال و همکاران در 2014 در خصوص به روزرساني 

احتمال شکس��ت رويدادهاي پايه در عمليات حفاري با اس��تفاده از آناليز 
پاپيوني و ش��بکه ی بيزين ]19[. ِکین و همکاران در خصوص اش��تباهات 
انس��اني در فوران چاه دکل دريايي مطالعاتي انجام دادند و عوامل نس��بتاً 
مهم��ي را در اين زمينه معرف��ي کردند ]20[. در 2016 نيز تأثير عواملي 
انس��اني بر ریس��ک حفاري توس��ط اس��ترند و الند تیگن در نروژ مطالعه 
ش��د ]21[. هر کدام از اين مطالعات ريس��ک مشکالت حفاري در چاه ها 
و فازه��اي عملياتي مختلف را با هدف و روش��ي خاص بررس��ي کرده اند. 
به دلیل وجود متدلوژي هاي متنوع در فرآیند مديريت ريسک، ایونچانگ و 
همكاران در 2009 متدلوژي هاي مناسبي را بر مبناي مالحظه ی مقياس، 
پيچيدگي و سطح ريسك پذيري س��ازمان توصيه كرده اند ]22[. با توجه 
به مطالعات اندک در زمينه ی جداره گذاري در صنعت حفاري و همچنين 
تاريخچه ی مش��کالت متعدد در اين بخش از ميادین نفت و گاز کش��ور، 
پژوهش حاضر با هدف شناس��ايي و آناليز ريسک عمليات جداره گذاري و 
س��يمان کاري در يک چاه با اس��تفاده از روش منطق فازي انجام ش��ده و 

اهداف آن به شرح زير است:
 شناسايي ريسک هاي عمليات جداره گذاري و سيمان کاري

 تعيين ريسک عوامل، ابعاد مختلف آن و عوامل مؤثر بر ريسک
 آناليز ريس��ک هاي شناسايي ش��ده و ارائه ی پيش��نهاد جهت حذف يا 

کنترل ريسک
 اولويت و رتبه بندي ريس��ک هاي موجود و مش��خص ک��ردن مهم ترين 
ريس��ک ها جهت حذف ي��ا کنترل آنها و در اولویت قرار دادنش��ان جهت 

تخصيص منابع

1- مدیریت ریسك
مديريت ريسک بخشی جدانشدني از موفقيت يک پروژه است که اگر طي 
فعاليت يک پروژه به موقع آغاز شود سودمند بوده و مي تواند ابزار قدرتمندي 
براي شناس��ايي زودهنگام ضعف ها باشد تا تيم مديريتی بتواند برنامه هاي 
عملياتي را جهت اداره کردن ريس��ک ها سازماندهي کرده و از تبديل شدن 
آنها به معضلي ب��زرگ در آينده جلوگيري کند. به عبارت ديگر اصلي ترين 
هدف از اجراي مراحل مديريت ريس��ک، ممانعت از تبديل شدن مشکالت 
و مس��ائل کوچک به اتفاقات جبران ناپذير است ]23[. بدين ترتيب، پاسخ 
پيش��گيرانه به مس��ائل بالقوه، به جاي واکنش نسبت به مسائل و مشکالت 
آينده سبب صرفه جويي در هزينه و زمان خواهد بود. حفاري چاه هاي نفت 
و گاز به دليل مواجهه با خطرها و مش��کالت اجرايي، همواره خسارت هاي 
زيادي به دنبال داشته اس��ت. در زمان حفاري چالش هاي بسياري به وقوع 
مي پيوندد ک��ه باعث تعویق حفاري از برنامه ی پيش بيني ش��ده مي گردد. 
مديريت ريسک هاي حفاري موجب به حداقل رساندن هزينه هاي حفاري 
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و از بين رفتن زمان هاي از دست رفته ی حفاري مي شود.

2- مدل مفهمومي تحقیق
تجزي��ه، تحليل و ارزيابي ريس��ک از اجزاي مهم و کل��ي فرآیند مديريت 
ريس��ک هس��تند که برنامه ه��اي مديريت ريس��ک از اي��ن نتايج حاصل 
مي ش��وند. تجزيه و تحليل ريسک، منابع موجود يا قابل ظهور مشکالت را 
شناس��ايي مي کند که مي توانند عوامل بالقوه يا بالفعل مشکالت و مسائل 
باشند. ارزيابي ريسک نيز بيشتر به محاسبه ی ريسک هاي پروژه از طریق 
ارزياب��ي مقدار تأثير ريس��ک ها بر عملکرد پ��روژه و همچنين امکان بروز 
اين مش��کالت مي پ��ردازد ]24[. در اين بخش فرآین��د کلي براي تجزيه 
و تحليل ريس��ک هاي عمليات جداره گذاري و س��يمان کاري ارائه ش��ده 
اس��ت. در اينجا فرآیندی کلي براي تجزيه و تحليل ريس��ک هاي عمليات 
جداره گذاري ارائه گرديده اس��ت. در اين مقاله بر اساس فعاليت هاي کلي 
اجرايي جداره گذاري چاه، عوامل ريسکي درنظر گرفته شده است. بر اين 
اس��اس هر يک از فعاليت هاي اجرايي عوامل ريس��کي اس��ت که هرکدام 
به ص��ورت جداگانه بر  عمليات تأثي��ر مي گذارند که هر کدام به طور مجزا 
محاس��به شده و در نهايت ريسک کلي محاس��به مي گردد. در حقيقت با 
اس��تفاده از اين مقاله مي توان اثر نس��بي هر يک از ريسک هاي شناسايي 

شده بر عملکرد عمليات جداره گذاري را مشخص کرد.

3- شناسایي ریسك
فرآیند شناس��ايي ريس��ك هاي احتمالي، بر پروژه و تعيين مشخصه هاي 
هر يك و مستندس��ازي آنها مؤثر اس��ت. جهت اجراي اي��ن فرآیند ابتدا 
تع��داد 42 رخداد يا ريس��كي كه مي توانند حين عملي��ات جداره گذاري 
اتفاق بيافتد شناس��ايي گرديد. س��پس با بهره گيري از روش دلفي، تعداد 
اي��ن ريس��ك هاي فني به 25 م��ورد کاه��ش يافت. روش دلف��ي3 براي 
شناسايي و غربال مهم ترين شاخص هاي تصميم گيري قابل استفاده است. 
بنابراي��ن با وجود اينکه روش دلفي ي��ک روش تصميم گيري چندمعياره 
نيس��ت اما در بس��ياري موارد قبل از به کارگيري روش هاي تصميم گيري 
چندمعياره، از اين روش براي غربال شاخص ها يا رسيدن به يک توافق در 
زمينه ی اهميت شاخص هاي تصميم گيري استفاده مي شود. در جدول-1 
ريس��ك هاي شناسايي شده در يکي از چاه هاي نفتي ايران که هر کدام با 

شماره ای مشخص شده اند ارائه گردیده است:

4- تجزیه و تحلیل ریسك فازي
تجزي��ه و تحليل ريس��ك، فرآین��د تش��خيص و ارزيابي احتم��ال وقوع 
ريسك هاي درنظر گرفته شده اس��ت. در اين فرآیند رويدادهاي بالقوه ی 
مشکل ساز، طبق مقدار تأثيرشان بر اهداف پروژه تعيين مي شوند. احتمال 

وقوع ريسک و ش��دت اثر آن، تعيين كننده ی مقدار اهميت ريسك است. 
اين دو متغير براي هر ريس��ك شناس��ايي مي ش��وند که در ادامه تشریح 

مي شود ]25[.

 1  شماره و عناوین ریسک هاي شناسایي شده

شماره ی 
عنوان ریسکریسک

R1
عدم به سازي مناسب چاه قبل از عملیات راندن لوله هاي جداري و 

مشکالت ناشي از آن حین راندن جداري

R2
مشکالت ناشي از راندن Reamer در چاه مانند Fish شدن آن یا 

افتادن Rollerهاي آن

R3و جهت نصب آن و اختالل در راندن جداري Shoe وجود مشکل در

R4حین راندن جداري Float Shoe پالک شدن

R5صدمات جاني افراد حین راندن به علت پرخطر بودن عملیات

R6
صدمه دیدن لوله هاي جداري موجود در ناحیه ی عملیاتي به خصوص 

رزوه هاي آنها به علت شرایط ناصحیح انتقال

R7
تغییر در اندازه ی قطر داخلي لوله هاي جداري در بعضي 

قسمت هاي آن به علت ضربه به آن

R8Table با Surface Casing هم مرکز نبودن

R9نبود آچار4 و ابزار مناسب جهت راندن لوله هاي جداري

R10
خرابي تجهیزات و ابزار راندن لوله هاي جداري و عدم وجود تجهیزات 

جایگزین
R11ها حین راندن جداري و آستريCentralizer شکسته شدن
R12 سیمان با گل حفاري در زمان آماده سازي آن Solution مخلوط شدن

R13
عدم انطباق برنامه ی سیمان با عملیات و چاه در نتیجه ي عدم انجام 

صحیح آزمایش هاي مورد نیاز

R14نامناسب بودن کیفیت دوغاب سیمان
R15هرزروي کامل سیمان حین عملیات سیمان کاري

R16
عدم وجود گواهي بازرسي فني تجهیزات و ابزار عملیات 

سیمان کاري و نامناسب بودن عملکرد ابزار

R17پالگ شدن مسیر سیمان کاري حین عملیات
R18نشتي مسیر سیمان کاري حین عملیات

R19
تراز نبودن Casing Head Housing به دالیل مختلفي مثل 

اشتباه جوشکار و ایجاد مشکل در فازهاي بعدي عملیات و نصب 
فوران گیرها

R20
وجود Tight Hole در برخي نقاط چاه و عدم توانایي در راندن 

جداري و گیر کردن آن

R21Casing Hanger مشکالت ناشي از عدم نصب صحیح

R22مشکل در عملیات سیمان کاري جداري و ماندن سیمان در جداري

R23
ناسالم بودن پالگ ها ی Top Plug و Bottom Plug در سیمان کاري 

جداري و نیز Pump Down Plug و Liner wiper Plug در 
سیمان کاري آستري و عدم وجود پالگ هاي جایگزین در ناحیه ی عملیاتي

R24Seal Nipple Packer و انجام عملیات Liner Lap نشتي
R25در صورت استفاده از آن Seal Nipple Packer نشتي
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4-1- احتمال وقوع
درجه ی احتمال وقوع ريس��ك شناس��ايي ش��ده را حين اجراي پروژه يا 
 P قبل و بعد از آن مش��خص می کند. احتمال وقوع ريس��ك که با حرف
نش��ان داده مي ش��ود برای هر یک از ريسک ها شناس��ايي و تخمين زده 
مي ش��وند. براي هر يک از پيش��امدهاي مربوط به جداره گذاري، احتمال 

وقوع به صورت اعداد فازي بيان مي گردد.

2-4- شدت اثر
مقدار تأثيري اس��ت كه يك ريس��ك پس از وقوع بر اهداف پروژه دارد. 
يک يا چند ريس��ک مي توانند بر مواردي مثل اهداف از قبل طراحي و 
پيش بيني ش��ده ی يك پروژه، اتمام پ��روژه و ارائه ی فرآورده هاي آن در 
موعد مقرر، هزينه هاي پروژه، زمان اجراي پروژه، كيفيت درنظر گرفته  
شد و همچنين محدوده ي كاري تعيين شده تأثير گذار باشند. بنابراين 
يك ريسك مي تواند پس از وقوع بر هر كدام از اين موارد برشمرده شده 

را تحت اثر بگذارد و بايد مقدار و شدت اين تأثيرات سنجيده شود.

4-3- رتبه بندي
پس از شناس��ايي ريس��ک هاي اصلي و ارزيابي آنها، ريسک هاي مختلف 
بر اس��اس مقادير حاص��ل رتبه بندي مي ش��وند. جه��ت رتبه بندي كلي 
ريسك ها با درنظر گرفتن اهداف پروژه، بايد اهميت هر كدام از اهداف در 
مقايس��ه با يكديگر تعيين گردد. رتبه بندي ريس��ک ها قسمت کليدي فاز 
ارزيابي ريس��ک در فرآیند مديريت ريسک است. عمدتاً اين رتبه بندي با 
رويکردهاي مختلف کمي و کيفي انجام مي ش��وند. از همین طریق امکان 
مقايس��ه ی ريسک ها با يکديگر فراهم می گردد و در فازهاي بعدي فرآیند 
پروژه مي توان در مورد روش مناس��ب واکنش به ريسک ها تصميم گيري 
کرده و ارجحيت هر ريسک را بر اساس شاخص هاي تعيين شده مشخص 

کرد.

5- رویكرد فازي
محاس��بات فازي ابزار بس��يار مناس��بي جه��ت برخورد و كن��ار آمدن با 
عدم اطمينان و مدل سازي متغيرهاي زباني است. تالش محاسبات فازي يا 
منطق فازي بر آنست که بنيادي جهت استدالل گري تقريبي )مدل سازی 
گزاره هاي نادقيق( با اس��تفاده از تئوري مجموعه ه��اي فازي فراهم آورد 

.]26[
بنياد منطق فازي بر ش��الوده ی نظريه ی مجموعه هاي فازي استوار است. 
اي��ن نظريه تعميمي از نظريه ی كالس��يك مجموعه ه��ا در علم رياضيات 
اس��ت. در تئوري كالسيك مجموعه ها، يك عنصر يا عضو مجموعه هست 

يا نيس��ت. در حقيقت عضويت عناصر از يك الگوي صفر و يك و باينري 
تبعيت مي كند. اما تئوري مجموعه هاي فازي اين مفهوم را بس��ط داده و 
عضويت درجه بندي ش��ده را مطرح مي كن��د. بدين ترتيب كه يك عنصر 
مي تواند تا درجاتي - و نه كاماًل - عضو يك مجموعه باشد ]27[. به بيان 
ديگر )Y)x نگاش��تي از مقادير x به مقادير عددي ممكن بين صفر و يك 
را مي س��ازد. وقتي Y فقط تعدادي از مقادير گسس��ته بين صفر و يك را 
تش��كيل مي دهد تابع ) Y)x ممكن اس��ت مجموعه اي از مقادير گسسته5 

يا پيوسته6 باشد.

6- متغیر زباني
واژه هاي كالمي، متغيرهايي يك درجه باالتر از متغيرهاي فازي هس��تند 
و متغيره��اي فازي را به عنوان مقادير خود مي پذيرند. يك متغير زباني را 

مي توان با يك پنج تايي طبق رابطه ی-1 تعريف کرد:
(,,(,),) BKVxQxX =          )1(

که در آن:
X: نام متغير

Q: مجموع��ه ی نام هاي متغير كالمي كه هركدام از آنها يك عدد فازي يا 
متغير فازي تعريف شده در V هستند

V: مجموعه ی جهاني مرجع
T)x ) قاعده ی صرفي براي توليد :K

B: قاعده ی معني شناسي جهت اختصاص هر مقدار x که معناي آن اعداد 
فازي را به قسمت هاي مختلف اختصاص مي دهد

يك واژه ی كالمي در Q توسط يك مجموعه ی فازي محدب در مجموعه ی 
مرجع V توانايي مرتب ش��دن دارند. V عموم��اً بازه ای از يك مجموعه ی 
مرجع پيوس��ته اس��ت. در كل دو نوع توابع عضويت براي واژه هاي كالمي 
اس��تفاده مي ش��وند. توابع عضويت يكنوا عموماً مقادير نهايي را براي يك 
متغير کالم��ي نمايندگي مي کنند و توابع عضويت واژه هاي بينابيني بين 
دو مقدار نهاي��ي را براي متغير کالمي نمايندگ��ي مي نمایند. متغيرهاي 

زباني مورد استفاده در جدول-2 ارائه شده اند.

7- اولویت بندي اعداد فازي
در اين پژوهش از روش اولويت بندي اعداد فازي اس��تفاده ش��ده اس��ت. 
برنامه نويس��ي توس��ط نرم افزار MATLAB انجام و نتايج آن ارائه شد. در 
اي��ن روش كه روش جديدي براي رتبه بندي اعداد فازي اس��ت، از توابع 
كمكي اس��تفاده مي ش��ود. بدين منظور براي هر عدد فازيD، توابع Ds و 

Df تعريف مي گردد:

Ds مجموعه ی اعداد فازي اس��ت كه امكان بزرگتر يا مس��اوي عدد فازي 
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D باشد و براي عدد مثلثي )D)g,e,t طبق رابطه ی-2 نشان داده مي شود:
                                        )2(      

مجموعه ی Df نيز طبق رابطه ی-3 تعريف مي گردد:
                                                       )3(

Df مجموع��ه ی اعداد فازي اس��ت كه ضرورتاً بزرگ تر از D هس��تند و با 

رابطه ی-4 نشان داده مي شوند:
                                                                                           )4(

مي ت��وان Ds را تابع توزيع امكان باالی��ي و Df را تابع توزيع امکان زیرین 
نامي��د. روش ه��اي مختلفي جه��ت ارزيابي هاي فازي وج��ود دارد مثل: 
عملگرهاي ميانگين، ميانه، حداقل، حداكثر و عملگرهاي ترکيبي. از آنجا 
که عمليات ميانگين براي روش تجميع اس��تفاده مي ش��ود و اين عمليات 
عمومي تر از ساير عمليات هاست در مدل ارائه شده از اين عملگر استفاده 

گردید.

8- احتمال وقوع ریسك
 Pij عبارت اس��ت از درجه بندي زباني داده ش��ده به احتمال وقوع ريسک

Ri i=1,2,…25 توس��ط خبره ی شماره ی Yi، احتمال وقوع ريسک i طبق 

رابطه ی-5 محاسبه مي گردد:
                       i=1,2,…,25                               )5(
Pi احتمال وقوع ريس��ک ش��ماره ی i=1,2,…25 را پ��س از عملگر مورد 

استفاده نشان مي دهد.
X= احتمال وقوع ريسک

 ]0,1[=V

  خيلي کم، کم، نسبتاً کم، متوسط، نسبتاً زياد، زياد، خيلي زياد
B= احتمال وقوع ريسک، شدت اثر ريسک بر روي زمان، شدت اثر ريسک 

بر هزينه
در ج��دول-2 متغيرهاي زباني و مقاديرآنها براي س��طوح احتمال وقوع و 

شدت پيامد ارائه شده است.
با استفاده از این جدول ريسک ها محاسبه شده و با استفاده از ريسک هاي 

حاصل، اعداد فازي مثلثي ريسک عوامل محاسبه می گردد.

9- شدت اثر ریسك7
در اين تحقيق ش��دت اثر ريسک در دو دس��ته طبقه بندی مي شود: الف( 
 Ic مقدار تأثير يا ش��دت اثر ريس��ک بر هزينه ی عمليات جداره گذاري يا
 tI ب( مقدار تأثير يا ش��دت اثر ريس��ک بر زمان عمليات جداره گذاري يا

مجموع��ه ی جهاني مرجع براي تأثير يا ش��دت اثر ريس��ک براي زمان و 
هزينه ی عمليات بين صفر و يک درنظر گرفته مي شود.

Qijc عبارت اس��ت از درجه بندي زباني داده شده به شدت اثر ريسک روي 

هزينه توس��ط خبره ی شماره ی Yi، ش��دت اثر ريسک بر هزينه ی i طبق 
رابطه ی-6 محاسبه مي گردد:

                 i=1,2,…,25                           )6(
Qic شدت اثر ريس��ک بر هزينه ی ريسک شماره ی i=1,2,…25 را پس از 

عملگر مورد استفاده نشان مي دهد.
Qijt درجه بندي زباني داده ش��ده به ش��دت اثر ريس��ک بر زمان توس��ط 

خبره ی ش��ماره ی Yi اس��ت. ش��دت اثر ريس��ک بر زمان i از رابطه ی-7 
به دست مي آيد:

                          i=1,2,…,25                                       )7(
Qit شدت اثر ريس��ک بر هزينه ی ريسک شماره ی i=1,2,…25 را پس از 

عملگر مورد اس��تفاده نش��ان مي دهد. در جدول-3 احتمال وقوع و شدت 
اثر ريس��ک هاي عمليات جداره گذاري بر هزينه و زمان پس از فازي سازي 
و بر اساس شماره ي ريسک هاي شناسايي شده به صورت اعداد فازي ارائه 
ش��ده اس��ت. مقادير احتمال وقوع و اثر ريسک، پس از نرماليزه شدن، در 

اين جدول قرار داده شدند.
 

10- اولویت بندي هر یك از اهداف
اهدافی که شدت اثر ريسک بر آنها تأثيرگذار است اولويت بندي مي گردد. 
 Yi تجميع ش��ده ي اولويت اهداف ريس��ک توس��ط خبره ی شماره ی Wij

مش��خص شده است. در حقيقت Wij وزن و اهميت هريک از اهداف است 
که از رابطه ی-8 به دست مي آيد:

                   i=1,2,…,25                               )8(
Wi وزن اهداف اس��ت که از عملگر مورد اس��تفاده به دس��ت آمده است. 

 2  سطوح درنظر گرفته شده براي احتمال وقوع و شدت اثر

اعداد فازي درنظر گرفته شدهنمادارزش هاي زبانيردیف

)VL)0.000,0.000,0.125خیلي کم1

)L)0.125,0.250,0.375کم2

)ML)0.250,0.375,0.500نسبتاً کم3

)M)0.375,0.500,0.625متوسط4

)MH)0.500,0.625,0.750نسبتاً زیاد5

)H)0.625,0.750,0.875زیاد6

)VH)0.875,1.000,1.000خیلي زیاد7
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 اهمي��ت و اولويت معيارهاي عمليات محاس��به ش��ده توس��ط روابط در
جدول-4 نشان داده شده است.

10-1- ماتریس اولویت بندي احتمال وقوع و شدت اثر
جهت جمع بندي بين اولويت بندي احتمال وقوع و مقدار تأثير رويدادهاي 
مختل��ف، ماتريس مناس��بي تهيه و ه��ر رويداد از اي��ن دو جنبه ارزيابي 
مي ش��وند. اولويت هر ريس��ک بر مبناي معيارها يا اهداف تعيين شده از 
رابطه ی-9 به دس��ت مي آيد که بس��تگي به احتمال وقوع ريسک و شدت 

اثر ريسک دارد.
                                                                                                      )9(
                                                                                                     )10(
Zic و Zit عدد فازي و نشان دهنده ی اولويت ريسک i ام )به ترتيب بر مبناي 

معيار هزينه و زمان( هس��تند. مرتب کردن اين اعداد فازي و مقايس��ه ی 
آنها در مجموعه ی محاس��بات فازي، فرآیند بس��يار مهمي است. هدف از 
مقايسه ی اين اعداد فازي در واقع مقايسه ی ريسک ها از منظر اولويت توجه 
و اتخاذ تصميمات مربوطه در برخورد با آنهاس��ت. اين امر با بهره گيري از 

روش اشاره شده انجام و نتایج در جدول-5 ارائه گرديده است.

10-2- رتبه بندي جامع ریسك هاي پروژه
تا کنون اولويت ريس��ك هاي پروژه بر مبناي هرك��دام از معيارهاي زمان 
و هزينه حاصل گرديد. جهت اس��تخراج اولويت كلي ريسك هاي پروژه با 
درنظر داشتن اثرشان بر تمامي اهداف پروژه، رويه ی زير پيش گرفته شد:
رتبه ی ريس��ک i ام که با Fi نمايش داده ش��ده از رابطه ی-11 به دس��ت 

مي آيد:
               ) 11(

نتايج در جدول-6 ارائه شده است.

نتیجه گیري
علم مديريت پروژه از جمله علومي اس��ت كه ممکن اس��ت تصميم گيري در 
مورد آن در بعضي موارد از نظام خاصي پيروي نكند. از همان ابتداي پيدايش 
مباح��ث برنامه ريزي و كنترل پ��روژه، اين واقعيت كه زمان ها تخميني بوده و 
ضرايب هزينه، ماهيت غيرقطعي دارند، انگيزه ی به كارگيري مفاهيم علوم آمار 
و احتماالت را در اين زمينه قوت بخشيد. اما توزيع هاي مختلف آماري، توان 
اعمال مستقيم استنباطات ذهني افراد متخصص از هزينه ی انجام فعاليت ها، 
زمان اجراي آنها و مواردي از اين نوع را ندارند. محاس��بات فازي ابزار بس��يار 
مناسبي جهت مدل سازي و اندازه گيري اين عدم قطعيت ها هستند. بهره گيري 
از محاس��بات فازي در اولويت بندي ريس��ك هاي عمليات جداره گذاري چاه، 
مزايايي از جمله به كارگيري مستقيم استنباطات ذهني متخصصان در اجراي 
دقيق تر عمليات و همچنين س��ازگاري بيش��تر وزن هاي تخصيص داده شده 
ب��ه معيارهاي هدف در تصميم گيري نهايي و نيز دس��تيابي به نتايج عيني تر 

 3  مقادیر فازي احتمال وقوع و شدت اثر ریسک هاي موجود در 
عملیات جداره گذاري

شماره  ی 
ریسک

شدت اثر بر هزینهشدت اثر بر زماناحتمال وقوع

R1)0.11,0.18,0.28()0.273,0.636,0.909()0.273,0.636,0.909(

R2)0.11,0.23,0.3()0.019,0.038,0.091()0.048,0.067,0.12(

R3)0.09,0.15,0.24()0.076,0.114,0.152()0.076,0.114,0.152(

R4)0.13,0.2,0.31()0.011,0.038,0.091()0.011,0.038,0.091(

R5)0.26,0.35,0.45()0.019,0.057,0.091()0.019,0.057,0.091(

R6)0.11,0.15,0.19()0.038,0.091,0.114()0.038,0.091,0.114(

R7)0.17,0.21,0.25()0.455,0.727,0.909()0.539,0.811,0.993(

R8)0.08,0.1,0.12()0.273,0.455,0.818()0.273,0.455,0.818(

R9)0.12,0.17,0.23()0.045,0.091,0.182()0.045,0.091,0.182(

R10)0.33,0.41,0.52()0.008,0.027,0.038()0.008,0.027,0.038(

R11)0.05,0.08,0.12()0.03,0.091,0.364()0.03,0.091,0.364(

R12)0.18,0.21,0.27()0.057,0.114,0.152()0.078,0.135,0.173(

R13)0.09,0.12,0.16()0.057,0.182,0.364()0.09,0.215,0.397(

R14)0.29,0.36,0.45()0.091,0.182,0.273()0.091,0.182,0.273(

R15)0.4,0.49,0.66()0.015,0.038,0.114()0.066,0.088,0.164(

R16)0.22,0.34,0.41()0.004,0.011,0.015()0.004,0.011,0.015(

R17)0.25,0.32,0.48()0.004,0.019,0.045()0.004,0.019,0.045(

R18)0.34,0.43,0.58()0.004,0.008,0.019()0.004,0.008,0.019(

R19)0.07,0.14,0.21()0.008,0.019,0.023()0.008,0.019,0.023(

R20)0.45,0.57,0.68()0.455,0.727,1()0.455,0.727,1(

R21)0.14,0.25,0.32()0.091,0.273,0.545()0.091,0.273,0.545(

R22)0.1,0.19,0.27()0.045,0.091,0.182()0.045,0.091,0.182(

R23)0.06,0.1,0.14()0.038,0.076,0.189()0.08,0.118,0.231(

R24)0.26,0.34,0.46()0.152,0.273,0.364()0.236,0.357,0.448(

R25)0.11,0.15,0.23()0.273,0.364,0.727()0.378,0.469,0.832(

 4  اعداد فازي محاسبه شده براي معیارهاي عملیات

زمانهزینهمعیار

)0.83,0.92,0.95()0.67,0.8,0.89(اهمیت



مقاالت پژوهشی

36

و واقعي تر در تجزيه و تحليل و رتبه بندي ريس��ك هاي عمليات مذکور 
دارد.

عمليات جداره گذاري چاه همواره يکي از فعاليت هاي پيچيده حين عمليات 
حفاري يک چاه است. سيمان کاري اين عمليات نيز با چالش هاي مختلفي 
روبرو اس��ت. گاهي مش��کالت حادث ش��ده در اين عمليات منجر به عدم 
دس��ت یابی به ه��دف اصلي برنامه ی ي��ک چاه و از دس��ت رفتن يک چاه 
مي گردد که با توجه ب��ه هزينه هاي فراوان حفاري مي تواند منجر به اتالف 
فراوان هزينه ی و افزايش زمان هاي از دست رفته در اين زمينه شود. در اين 

تحقي��ق، رويكرد جدي��دي جهت س��نجش ريس��ك هاي ممكن الوقوع در 
خص��وص عمليات جداره گذاري يکي از چاه هاي نفت و رتبه بندي آنها ارائه 
گردي��د. وج��ود Tight Hole در برخي نقاط چاه و ع��دم توانايي در راندن 
جداري و گير کردن آن، بیش��ترين رتبه ي ريس��ک را در چاه مورد مطالعه 
 Casing Head Housing کسب کرد و کمترين رتبه ی مربوط به تراز نبودن
بود. شناسايي و اولويت بندي دقيق ريسك هاي حاكم بر اين عمليات، امكان 
برنامه ريزي و طراحي برنامه ای مناسب جهت پاسخگويي و مهار ريسك در 

اين عمليات را فراهم كرده و اثر به سزايي در اجراي موفق آن دارد.

 5  رتبه ی فازي ریسک هاي شناسایي شده بر مبناي زمان و هزینه

شماره  ی 
ریسک

رتبه ی فاز ریسک بر مبناي هزینهرتبه ی فاز ریسک بر مبناي زمان

R1)0.076,0.114,0.1()0.076,0.114,0.1(

R2)0.006,0.009,0.01()0.014,0.015,0.013(

R3)0.018,0.017,0.014()0.018,0.017,0.014(

R4)0.003,0.008,0.012()0.003,0.008,0.012(

R5)0.009,0.02,0.024()0.009,0.02,0.024(

R6)0.007,0.014,0.013()0.007,0.014,0.013(

R7)0.114,0.153,0.155()0.135,0.17,0.169(

R8)0.033,0.046,0.065()0.033,0.046,0.065(

R9)0.01,0.015,0.022()0.01,0.015,0.022(

R10)0.004,0.011,0.013()0.004,0.011,0.013(

R11)0.004,0.007,0.018()0.004,0.007,0.018(

R12)0.015,0.024,0.027()0.021,0.028,0.031(

R13)0.009,0.022,0.033()0.014,0.026,0.036(

R14)0.041,0.066,0.079()0.041,0.066,0.079(

R15)0.01,0.019,0.046()0.044,0.043,0.066(

R16)0.002,0.004,0.003()0.002,0.004,0.003(

R17)0.002,0.006,0.011()0.002,0.006,0.011(

R18)0.002,0.003,0.006()0.002,0.003,0.006(

R19)0.002,0.003,0.002()0.002,0.003,0.002(

R20)0.309,0.414,0.45()0.309,0.414,0.45(

R21)0.029,0.068,0.076()0.029,0.068,0.076(

R22)0.012,0.017,0.018()0.012,0.017,0.018(

R23)0.005,0.008,0.011()0.011,0.012,0.014(

R24)0.07,0.093,0.095()0.109,0.121,0.116(

R25)0.063,0.055,0.08()0.087,0.07,0.092(

رتبه ی فازي حاصل ریسکرتبه ی جامع ریسکشماره ی ریسک

R13)0.057,0.098,0.092(

R1018)0.004,0.01,0.01(

R1114)0.004,0.006,0.014(

R1211)0.017,0.022,0.022(

R1310)0.011,0.021,0.026(

R146)0.038,0.057,0.06(

R159)0.025,0.026,0.041(

R1624)0.002,0.004,0.002(

R1722)0.002,0.006,0.008(

R1823)0.002,0.003,0.005(

R1925)0.002,0.003,0.002(

R219)0.009,0.01,0.009(

R201)0.285,0.356,0.338(

R217)0.027,0.059,0.057(

R2215)0.011,0.015,0.014(

R2321)0.008,0.009,0.009(

R244)0.082,0.092,0.079(

R255)0.069,0.054,0.064(

R316)0.017,0.015,0.011(

R420)0.003,0.007,0.009(

R512)0.009,0.017,0.018(

R617)0.007,0.012,0.01(

R72)0.114,0.139,0.121(

R88)0.03,0.04,0.049(

R913)0.01,0.013,0.017(

 6  رتبه بندي هر یک از ریسک هاي عملیات همراه با رتبه ی فازي 
حاصل از هر ریسک
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